
Het einde vakantiefeest op 14 september

2005 op het Anna Blamanplein

Een beetje donkere lucht, maar toch was het droog tot het feest

kon beginnen.

Hard was er gewerkt om de vele activiteiten die er waren op tijd klaar te

zetten. En veel was er te doen.

Om maar een aantal activiteiten op te noemen, de klimmuur was er, de
Superservivalbaan, het springkussen, de hindernisbaan, het zenuwspiraal, muismeppen,
een hele drukke kraam voor het schminken, vier op een rij, klompengooien en als
knaller hadden we een zeer groots en zeer druk panna-tournooi met hele mooie prijzen.
Voor de ouders was er een terras met gratis thee en koffie en voor de kinderen werden
er bijna 1000 bekertjes limonade geschonken, ook gratis.

Samen met bewoners en vrijwilligers, de Haagse Hopjesmedewerkers, de mensen van
Corné Leenheer – Vermeerpark en Haagsportief, en als laatste hadden wij drie
stagiaires, een lieve dame via Nel, en de twee andere dames Fadua en Derya,
via de Bot. En volgens mij hadden ze het reuze naar hun zin.
Shirley onze nieuwe vrijwilligster stal de show als scheidsrechter bij het
panna-tournooi. En geloof me…. ze stond haar mannetje. Ruim honderd
kinderen en jongeren tot in de twintig hebben meegedaan aan het panna-
tournooi. Er waren dan ook vele winnaars,
de tweede en derde prijzen waren pannavoetballers op een voetstuk en de 1ste prijzen
waren ballen op een console. Echt prachtige prijzen uitgekozen door Annie en Frans.



Bij alle activiteiten stonden weer hele rijen met kinderen en jongeren. Maar ze hadden
het er weer voor over. Vooral de meiden bij de schminkkraam hadden het heel erg druk.
Wie wil er niet mooi geschminkt worden? Op het aparte fotovel (of bij de foto´s op onze
website www.haagsehopjes.nl kunt u alle foto´s zien van deze kunstenaressen.

Bij het springgebeuren werd ook alles goed in de gaten gehouden. En het ging zelf zo
goed dat een medewerker rustig achteruit kon gaan zitten. Hij hoefde niet in te grijpen.
Ook Necip, een van onze vaste medewerkers, die bij het kloppengooien stond had ook
alles onder de knie.



Je kon hoog klimmer, maar de top van de flat redde je niet, maar toch hoog genoeg?
Onze Annie hier bezig met de koffie en thee voor medewerkers en ouders. Ouders die
gretig gebruik maakte van het terrasje.

Er zijn nog vele prachtige foto´s te zien op bovengenoemde website, ga vooral eens
kijken, misschien sta je er ook wel op.
Een zeer geslaagde middag, die volgens mij bezocht is door zeker ruim 500 kinderen.

De organisatie lag in handen van de Bewoners van het Anna Blamanplein

in samenwerking met de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

De sponsors waren: De Gemeente Den

Haag, Fonds 1818, Staedion

Wonen, Vestia Zuid Oost, M.A.O.C.

Gravin van Bylandt Stichting. En

omdat onze

eigen

pannaboarding

nog niet klaar

was, dit keer

ook Stadsbeheer.

Iedereen die mee heeft

gedaan hartelijk dank voor uw

inzet. Door: Joke van den Boomen


